Vi skulle have en inverter i camperen og vores valg blev en 1500W ren sinus med 3000W spidseffekt.
Efter et kig i batteri ”brønden” så jeg at den røde plus ledning der forbinder de to batterier kun var 25 kvadrat.
Minus ledningen er 50 kvadrat. Plus ledningen er skiftet til 50 kvadrat. Invertere bør ikke monteres i samme rum som
batterier, på grund af eksplosionsfare. Læg i øvrigt mærke til at vi har udluftning på vores forbrugs batterier.
Batterierne er 140 A. pr. stk. og er af en meget kraftig type som er super som forbrugs batterier.

Da vores inverter står ca. 1,5 meter fra batterierne, har jeg valgt at benytte 50 kvadrat ledning mellem batterier og
inverter.
Sikring monteres så tæt på batteri som muligt. Vi har fået monteret en 250 A ALN sikring med tilhørende holder.
Ved montage af alt udstyr til 12 volt, skal der være sikring.
Billede af hovedafbryder.
Mellem sikring og inverter er der en afbryder. Vi har fået monteret
en 500 A type. Herunder er billede af sikring og holder

Strømstik på Inverter er kun til 35 kvadrat ledning, så vi har lavet en lettere modifikation på inverteren.
På en 10 mm bolt er hovedet skåret af i passende afstand og resten er monteret i inverteren.

Kablerne er monteret med 10 mm. øjer som er klemt og loddet. Krympeflex er varmet på og billedet til højre viser
hvordan det ser ud på inverteren.

Her ses sikringsholderen monteret i batteri brønden

Kablerne er monteret med kabelclips størrelse 13‐15 mm. I stedet for søm er brugt 2,5 mm skrue.
Her er inverteren monteret. Plus kabel er forbundet til afbryder. Minus går direkte til batterierne.

For at få kablerne til at sidde rigtigt og ikke op af varmerørene,
måtte trappetrinnet ud. Begge kabler er forsvarligt monteret.
Det aluminium farvede rør er vandrør fra Alde varmen.
De grå plader i bunden er understøttelse til dørtrinnet.

Billedet viser hvordan de to kabler er monteret, så de ikke kommer tæt på varmerørerne

Her ses hvordan plus og minus til inverteren er monteret på batteriklemmerne.

Jeg anbefaler at man lader en installatør eller autoelektriker lave en montage som denne.
Se evt.stærkstrømreglementet.

